
O fascínio da África “profunda”  

e estadia na praia 
 

Uma muito interessante jornada pelo interior do país (com dormida na 

selva), visita à capital e estadia na praia 

 

 

 

Dia 1 – Lisboa (Madrid / Barcelona) - Gâmbia 

Chegada à Gâmbia. Acolhimento e transfer para o hotel. Alojamento no hotel Sea View 

Gardens (ou similar). 



 

  

 

Dia 2 – Estadia na praia 

Tempo livre para desfrutar da praia, passear, sorver o genuíno ambiente africano… 

Dia 3 – Banjul / Barra / Wassu / Kuntaur / Jang Jang Bureh 

Após o pequeno almoço, partida para Banjul para tomar o ferry que atravessa o rio 

Gâmbia – em si mesma, a travessia é fascinante pelo movimento e colorido das pessoas. 

Chegados a Barra (outra margem do rio), visita do histórico Forte Bullen, construído 

pelos britânicos em 1826 para controlo do estuário do rio Gâmbia, tendo depois tido um 

importante papel no impedir da continuação do tráfico de escravos após a abolição deste. 

A fortaleza faz parte dos locais classificados pela UNESCO como Património da 

Humanidade – o que sucede também como o local da próxima paragem: as 

interessantíssimas Pedras Circulares de Wassu. Em Kuntaur, saída em barco para 

cruzeiro no mítico rio Gâmbia, onde será servido o almoço. Ao longo das seguintes 4 

horas de cruzeiro nas águas do Parque Nacional, observação do belíssimo cenário 

ecológico e possibilidade de avistamento de numerosas aves, macacos e hipopótamos 

(passagem junto às ilhas Baboon, onde tem lugar um importante projecto de reabilitação 

de chimpanzés).  

Ao entardecer, chegada a Jang Jang Bureh, junto ao rio Gâmbia. Alojamento, em 

cabanas circulares, num lugar mágico, em plena selva africana... Jantar. Espectáculo de 

música e danças, participativo, com pessoas locais. 

Dia 4 – Jang Jang Bureh / zona costeira 

Após o pequeno almoço, observação de aves e do contexto ecológico circundante, bem 

como visita da cidade histórica de George Town, muito ligada à história do esclavagismo 

e incluída nos locais classificados pela UNESCO como Património da Humanidade 

Regresso ao seu hotel na zona costeira. 



 

Dias 5 e 6 – Estadia na praia 
 
Dias livres para realizar (outras) visitas, ir à praia, passear, tomar uma bebida numa das 

esplanadas na movimentada área de Senegâmbia / Kololi (com numerosos bares, 

restaurantes e lojas) ou, simplesmente, usufruir da piscina na tranquilidade do hotel… 

 

Dia 7 – Estadia na praia ou city tour em Banjul (recomendado) 

Em alternativa a simplesmente relaxar na praia, propomos a visita a alguns dos locais 

mais icónicos da Gâmbia, incluindo a capital Banjul (cerca de meio dia). 

Após o pequeno almoço, partida para visita da capital Banjul. A 1ª paragem será em 

Serrekunda, a maior cidade da Gâmbia, com uma intensa actividade comercial. Tempo 

para (se quiser) fazer compras, incluindo na fábrica de batik os coloridos tecidos, tão 

característicos da África negra. Em seguida, continuação para visita ao interessantíssimo 

local que é a Lagoa dos Crocodilos, em Bakau, um lugar com profundo significado 



espiritual para os Gambianos. Para além de percorrer o pequeno museu ali existente, 

poderá ainda tocar num crocodilo, mediante supervisão de um guia local…  

  

A seguir, na capital Banjul, visita aos principais motivos de interesse, como o Museu 

Nacional, o Arco da Independência e o grande Mercado Albert - onde poderá fazer as 

últimas compras nas numerosas lojas de artesanato. Almoço buffet incluído, servido no 

excelente restaurante New Bacchus, junto ao mar. Regresso ao seu hotel. 

 

 

Dia 8 - Em hora a combinar, transfer para o aeroporto internacional de Banjul, para tomar 

o voo com destino à Europa (Lisboa, Madrid ou Barcelona). 

 



 

PREÇO :  911 €  

Com opção city tour Banjul: 970 € 

 

 

Incluído: 

- Voos internacionais, com taxas de aeroporto e combustível; 

- Transferes aeroporto/hotel/aeroporto; 

- 7 noites de estadia em regime de alojamento e pequeno almoço (ou outro regime escolhido); 

- Todas as actividades e itinerários descritos; 

- O guia de viagem Gâmbia, a costa dos sorrisos, editado pela avenTOURas, com informação muito 
útil acerca do país; 

- O melhor seguro de viagem do mercado. 

 

* O preço poderá variar conforme a data de partida. 

Outros hotéis disponíveis. 

 

 

 

 

 


